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2. uplatnili práva z užitných vzorků dle § 3 
zákona ze dne 30. června 1922, č. 252 Sb. z. 
a n.

§ 3.

Práva z užitných, vzorků uplatněná dle § 3 
zákona ze dne 30. června 1922, č. 252 Sb. z. 
a n., zapíší se do zvláštního rejstříku (rej
stříku užitných vzorků), který bude veden 
u patentního úřadu.

§ 4.

Poplatky stanovené v převzatém říšsko- 
německém zákoně ze dne 1. června 1891, 
č. 290 ř. z., v úpravě zákona ze dne 30. červ
na 1922, č. 252 Sb. z. a n., platiti jest způso
bem předepsaným v zákoně ze dne 29. října 
1919, č. 604 Sb. z. a n.

§ 5.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy

hlášení.
§ 6.

Provedením tohoto nařízení pověřuje se 
ministr průmyslu, obchodu a živností.

ŠveMa v. r.
Novák v. r. 
Habrman v. r.
Dr. Dolanský v. r. 
Bechyně v. r. 
Srba v. r.
Udržal v. r.
Tučný v. r.

Dr. Rašín v. r. 
Malypetr v. r. 
Šrámek v. r. 
Stříbrný v. r. 
Dr. Hodža v. r. 
Dr. Franke v. r. 
Dr. Kállay v. r.

Dr. Markovič v. r.

303.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 19. října 1922,

československé v Praze dnem 1. prosince 1922 
počínaje, zvyšuje se na 100 Kč.

§ 2.

Roční poplatky patentové, jež se stanou 
splatnými dnem 1. prosince 1922 počínaje, 
zvyšují se bez ohledu na to, zda poplatky ty 
byly přede dnem jich splatnosti zaplaceny, 
takto:

1. roční poplatek na 100 Kč
2. yy yy 125 Kč
OO. yy yy 150 Kč
4. yy yy 200 Kč
5. >) yy yy 250 Kč
6. y) ■ yy yy 300 Kč
7. yy yy yy 400 Kč
8. yy yy yy 500 Kč
9. yy yy yy 600 Kč

10. yy yy yy 700 Kč
11. yy yy yy 900 Kč
12. yy yy yy 1100 Kč
13. yy yy yy 1300 Kč
14. yy yy yy 1500 Kč
15. yy yy yy 1700 Kč.
Poplatky za patenty přídavkové, j ež se sta

nou splatnými dnem 1. prosince 1922 počína
je, zvyšují se na 200 Kč. - -—-

§ 3. '
Nařízení ministerstva obchodu v dohodě 

s ministerstvem financí ze dne 21. září 1901, 
č. 158 ř. z., a nařízení vlády republiky česko
slovenské ze dne 24. června 1920, č. 411 Sb. 
z. ^ n., pozbývají platnosti.

S 4.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.

Jeho provedením pověřují se ministři prů
myslu, obchodu a živností a financí.

jímž se zvyšují poplatky za přihlášky paten
tové a roční poplatky za patenty.

Dle zákona ze dne 27. května 1919, č. 305 
Sb. z. a n., a ve smyslu posledního odstavce 
§u 114 zákona ze dne 11. ledna 1897,^ č. 30 
ř. z., v úpravě §u 6 zákona ze dne 30. června 
1922, č. 252 Sb. z. a n., se nařizuje:

§ I-
Poplatek za patentové přihlášky, které po

dány budou u patentního úřadu republiky

Švehla v. r.

Novák v. r. 
Habrman v. r.
Dr. Dolanský v. r. 
Bechyně v. r. 
Srba v. r.
Udržal v. r.
Tučný v. r.

Dr. Mc

Dr. Rašín v. r. 
Malypetr v. r. 
Šrámek v. r. 
Stříbrný v. r. 
Dr. Hodža v. r. 
Dr. Franke v. r. 
Dr. Kállay v. r.. 

kovič v. r.

Státní tiskárna v Prr.r.c.


